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для батьків/законного опікуна | dla rodzica/prawnego opiekuna 

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. 

про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування 

Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних - ЗРЗД), повідомляємо, що: 

1) Адміністратором ваших персональних даних є Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, в Домбровій 

Гурнічі з місцезнаходженням; 41-300 Al.J.Piłsudskiego 5 в особі директора Tomasz Woźniak тел. (32) 262 31 37 

електронна адреса: ckziu@edu.dabrowa-gornicza.pl 

2) На підставі чинного законодавства Адміністратор призначив Уповноваженого із захисту даних пана Łukasza  

3) На підставі чинного законодавства Адміністратор призначив Уповноваженого із захисту даних пана Łukasza 

Więckowskiego, з яким ви можете зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та 

реалізації прав, пов’язаних з обробкою даних: письмово - на адресу нашого зареєстрованого офісу, електронною 

поштою: odo@cuw.dg.pl або за телефоном: 534-971-975 

4) Персональні дані учнів та їх батьків/опікунів оброблятимуться з метою: 

 виконання дидактичних, виховних та доглядових завдань, відповідно до Акту від 14.12.2016р. - Закон про 

освіту, Закон від 7 вересня 1991 року. - про систему освіти, розпорядження міністра національної освіти  

від 25.08.2017р. про порядок ведення документації про хід навчання, виховну та доглядову діяльність у 

державних школах і закладах та види такої документації відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. c ЗРЗД 

 забезпечення безпеки студентів, працівників та охорони майна, шляхом застосування заходів, що 

забезпечують фіксацію зображення (відеоспостереження), відповідно до Закону від 14 грудня 2016 року.  

- Закон про освіту, Закон від 26 червня 1974 року. - КЗпП відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. c, f ЗРЗД 

 виконання завдань, що виконуються в суспільних інтересах, відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. e ЗРЗД 

 в інших випадках дані будуть оброблятися на підставі вашої добровільної згоди, в обсязі та з метою, 

зазначеними в згоді, в т.ч. з метою проведення освітніх кампаній та популяризації досягнень та позитивного 

іміджу, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. ЗРЗД 

5) Одержувачем персональних даних може бути: суб'єкт, який надає послуги електронного журналу, суб'єкт, що 

надає профілактичну медичну допомогу студентам, органи державної влади, установи та треті особи, які мають 

право вимагати доступу або отримання персональних даних на підставі законодавчих положень, а також суб'єкти, 

які обробляють дані на вимогу адміністратора за укладеними договорами доручення обробки. 

6) Персональні дані обробляються з метою: 

 виконання дидактичних, виховних та доглядових завдань буде зберігатися на період навчання  

в Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, в Домбровій Гурнічі та архівуватися відповідно до Єдиного 

списку матеріалів 

 забезпечення безпеки учнів та охорони майна, дані зберігатимуться не довше 3 місяців 

 популяризація досягнень та позитивний імідж школи, опрацьовані на основі згоди, зберігатимуться до 

моменту відкликання згоди 

7) Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до ваших персональних даних, виправлення їх, видалення або 

обмеження обробки, а також право заперечувати проти обробки та право  

на передачу даних 

8) У разі, якщо обробка персональних даних відбувається на основі добровільної згоди, ви маєте право в будь-який 

час відкликати цю згоду, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її 

відкликання. 

9) Ви маєте право подати скаргу до Наглядового органу, тобто до Голови Управління із захисту даних, якщо вважаєте, 

що обробка ваших персональних даних чи вашої дитини порушує положення  

про захист персональних даних, 

10) Надання персональних даних студента з метою: 

 виконання дидактичних, освітніх та доглядових завдань є законодавчою вимогою, і наслідком їх 

ненадання буде неможливість навчати вашу дитину в Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, в 

Домбровій Гурнічі, 

 проведення освітніх акцій та популяризація досягнень та позитивного іміджу  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego є добровільною, а відсутність згоди на це призведе до 

пропуску даних про вашу дитину в опублікованій інформації про успіхи та події в яких вони брали участь 

11) Адміністратор не використовує автоматизовані механізми прийняття рішень, зокрема профілювання. 

 


